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 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاتو

 وآلو وسلم وابرك، أما بعداحلمد هلل رب العاملني، اللهم صّل على دمحم 

 

াভদ ও ারাদতয য কথা র,  

প্রচায ভাধযদভয াভদন দৃঢ়তা ও স্পষ্টতা(একসি জরুযী সফল)। জগদত ফযাকবাদফ ফহু প্রচায ভাধযভ ও 
প্প্রাাগান্ডা(ছড়াদনায) াভগ্রী অসফষৃ্কত দদছ। সজাদদয ভদাদন এফ প্রচায ও প্প্রাাগান্ডা াভগ্রীয সফযাি বূসভকা 
যদদছ। তাআ ফততভাদন মুদেয উকযদেয ভদধয (এগুদরা)নযতভ উকযে। অভাদদয ত্রুক্ষ মুদে এফ গুজফ এফং 
প্প্রাাগান্ডা াভগ্রীদক ফযাকবাদফ কাদজ রাগা। এভন ফস্থা তাদদয াদথ অভাদদয অচযে প্কভন ওা উসচৎ? 

অল্লা তা’অরা (তায দ্বীন যক্ষায জনয)দ্বীদনয ভদধয দুসি ভাধযভ সস্থয কদযদছন, 

প্রথভ ভাধযভ র- তথয অদান-প্রদাদন মত্নফান ওায সফলসি। অল্লা তা’অরা তথয অদান-প্রদাদন মত্নফান ওায 
সফলদ সকছু সনভ সস্থয কদযদছন। প্কান সজসন গুজফ ছড়া? প্কান সজসন প্প্রাাগান্ডা ছড়া? মফান, প্রাকজন এফং 
ফযসি সনদজআ সক?  

অল্লা তা’অরা এ সফলদ একসি সনভ সস্থয কদযদছন - মা নফী াল্লাল্লাহু অরাআস ওা াল্লাভও াসদদ ফদরদছন। 
াসদসি অফু দাউদ যীদপ এদদছ। তা র,  

 "بئس مطية الرجل زعموا

“ফযসিয সনকৃষ্ট ফান র তায ধাযো সনবতয কথা”। 

থতাৎ তুসভ প্কান ংফাদ ম্পদকত সনসিত ফা ুদৃঢ় না দ তা প্রচায কদযা না। াধাযেত ভানুলজন একসি সফলদ ধাযো 
কদয প্ম, সফলসি এবাদফ ঘদি থাকদত াদয। তাযয ফদর - এভনসিআ ঘদিদছ। অয এিাআ ফযসিয ফদচদ সনকৃষ্ট 
ফান মা ফযসি প্রথদভ গ্রে কদয এফং যফততীদত প্রচায কদয। 

ুতযাং প্রথভ নীসত র- তথয অদান-প্রদাদন দৃঢ়তা ফরম্বন কযা। ততক্ষে মতন্ত তুসভ প্কান ংফাদ প্রচায কদযা না, 
মতক্ষে মতন্ত তুসভ প্তাভায ংফাদসি সিক ওায সফলদ দৃঢ়তা জতন কযদত না াদযা। ংফাদসিয সফলদ প্কান 
দে-ং অদছ সকনা প্ ম্পদকত সনসিত দত দফ। ংফাদ ম্পদকত ফগত না দ প্রচায কযা মাদফ না। অয 
সনদজদক ভানুদলয ভাদঝ সভথযা প্রচরদনয ভাধযভ ফানাদনা মাদফ না। এআ র প্রথভ সফল। 

সদ্বতী সফল (ফা নীসত) র- নফী কাযীভ াল্লাল্লাহু অরাআস ওা াল্লাভ - “ফরা দদছ” এফং “ফদরদছন” -এভন কথা 
ফরদত সনদলধ কদযদছন। 

নথতক সফলদ প্ফস কথা ফরা এফং প্ম কথাসি সিক ওািা ুসনসিত ন এভন সফলদ- “ফরা দদছ” এফং “ভুক 
এভন ফদরদছ” - এ জাতী কথা ফরা সনদলধ। প্কান ংফাদ ও কথা মা সিক ওািা ুসনসিত ন তা প্ফস সযভাদে 
ফরা ভাকরু। সনবতযদমাগয তথয ও ংফাদ ফেতনা প্খাদ ফেতনাকাযীদকআ প্দালী াফযস্ত কদয।  

তা ছাড়া ী ভুসরদভ মযত অফু হুযাআযা যাসদাল্লাহু অনহুয ূদে ফসেতত নফী কযীভ াল্লাল্লাহু অরাআস ওা াল্লাভ 
আযাদ কদযন,  

 كفى ابملرأ كذاب أن حيدث بكل مامسع

“প্কান ফযসিয সভথযাফাদী ওায জনয এিাআ মদথষ্ট প্ম, প্ মা শুদন তাআ ফদর প্ফড়া”। 



                                                                                            

 

থতাৎ প্কান ফযসি দনযয প্থদক প্ম তথযআ জানদত া- তঃয (মাচাআ ফাছাআ ছাড়া) তাআ মসদ ফদর প্ফড়া, তাদর 
তায কথা মদথষ্ট সযভাে সভথযা থাকায ম্ভাফনা যদদছ। মসদও প্ মা ফেতনা কদযদছ তাদত প্ তযফাদী এফং প্মবাদফ 
প্ ংফাদ শুদনদছ সিক প্বাদফআ প্রচায কদয থাদক। তাযযও প্ ভানুদলয াভদন তা প্রচায কযায ম্ভাফনা থাদক 
মাদত সধক াদয সভথযা থাদক। াসদদ তাআ ফরা দদছ: 

 كفى ابملرأ كذاب أن حيدث بكل مامسع

‚প্কান ফযসিয সভথযাফাদী ওায জনয এিাআ মদথষ্ট প্ম, প্ মা শুদন তাআ ফরদত থাদক‛। 

ভানুল সফসবন্ন ূে প্থদক সফসবন্ন তথয যফযা কদয থাদক। তায প্ তদথযয উৎ দত াদয - আদরকসিক সভসিা, ভানুল 
ফা সপ্রন্ট সভসিা। এ ছাড়া অদযা মত উৎ অদছ এভন ফহু উৎ প্থদকও তথয যফযা কদয থাদক।  

মখন প্ এ ফ উৎ প্থদক তথয ংগ্র কদয তা প্রচায কযদত থাদক, স্ববাফতআ তাদত দনক সভথযা থাদক। মখন প্ 
এ তথযগুদরা ংগ্র কদয প্রচায কযদছ, তখন প্ স্বীকায করুক ফা না করুক, প্- সভথযাদকআ প্রচায কযদছ। কাদযা জনয 
দনযয তথয প্রচাদযয ভাধযভ থফা ভুখাে ওা নুসচত। দনদক দনযয ভুখাে দ কাজ কদয থচ প্ জাদনও 
না প্ম, প্ দনযয ভুখাে সদদফ কাজ কযদছ। প্ না প্জদনআ এভন সফল প্রচায কযদত থাদক মায দ্বাযা প্ সভথযা 
ংফাদদয উৎদ সযেত । এ কাযদেআ নফী কযীভ াল্লাল্লাহু অরাআস ওা াল্লাভ আযাদ কদযন, 

 مامسعكفى ابملرأ كذاب أن حيدث بكل 

প্কান ফযসিয সভথযাফাদী ওায জনয এিাআ মদথষ্ট প্ম, প্ মা শুদন তাআ ফদর প্ফড়া। 

এিা খুফআ গুরুত্বূেত সফল। আভাভ নফফী য. তায ভুসরভ যীপ এয ফযাখযা গ্রদে ফদরন, এ ধযাদয াদথ ংসিষ্ট মত 
াসদ ও অছায অদছ ফগুদরাদত - ভানুল মা শুদন তাআ ফরায ফযাাদয ধভসক এদদছ। কাযে স্ববাফতআ প্ তয-সভথযা 
ফআ শুদন থাদক। ুতযাং মসদ প্ মা শুদন তাআ ফদর প্ফড়া, তাদর প্তা প্ এভন ংফাদ প্রদাদনয প্ক্ষদেও সভথযা 
ফরর, মা ভূরত ংঘসিতআ সন।  

তাযয সতসন ফদরন, আসতূদফতআ এ সফলসি অদরাচনা দদছ প্ম, তযেীদদয ভামাফ র - ‘প্কান সফলদ ফাস্তফ 
সফদযাধী ংফাদ প্দাদক’ সভথযা ফরা । এদত আচ্ছা তত ন। তদফ আচ্ছািা গুনা াফযস্ত ওায জনয তত(অল্লা 
তা’অরাআ বার জাদনন)। এআ র আভাভ নফফী য. এয কথা।  

এিাআ (মাচাআ ফাছা না কদয তয-সভথযা প্ম প্কান) তথয প্রচায ফ্ধ  কযায প্রথভ উৎ ফা প্রথভ সরা ও ভাধযভ। তাআ 
ংফাদ গ্রে ও প্রচাদযয প্ক্ষদে দৃঢ়তা অফযক। 

সদ্বতী ভাধযভ র: প্ম প্কান সফলদক প্ সফলদয াযদতী ফযসিয সনকি স্তান্তয কযা। াআখ অবু্দল্লা অমমাভ য. 
ফদরন, ‚তুসভ সনদজদক ংদাধন কয, জফানদক প্পাজত কয এফং তুসভ প্তাভায ও প্তাভায যদফয ভাদঝয ম্পকতদক 
ংদাধন কয। দত াদয তুসভ মা প্দখদছা তা তয ন। ফযং এদক্ষদে এভন সফদযাও থাকদত াদয মা প্তাভাদদয 
সজজ্ঞাা কদয প্জদন প্ন অফযক এভন ফযসিদদয প্থদক, মাযা এসফলদ াযদতী। অয মুদেয ভদাদন (দমভন অভযা 
ফদর থাসক)-গুজফ খুফ প্ফসআ যদি থাদক। 

অল্লা তাারা আযাদ কদযন, 

 

َن اأَلْمِن َأِو اْْلَْوِف َأَذاُعوْا بِوِ   َوِإَذا َجاءُىْم َأْمٌر مِّ

“অয মখন তাদদয কাদছ প্কান ংফাদ প্ৌঁদছ - াসন্ত-ংক্রান্ত সকংফা বদয, তখন তাযা প্গুদরাদক যসিদ প্দ”। 
[ূযা সনা ৪:৮৩] 

http://habibur.com/quran/4/83/


                                                                                            

 

থতাৎ, তাদদয কাদছ মখন প্কান ংফাদ অদ তা াসন্তয প্াক ফা বীসতয, তাযা তা (মাচাআ না কদয) প্রচায শুরু কদয 
প্দ। প্কন ভুক ফযসি এভনিা কদযদছ? প্কন ভুক ফযসি প্তভনিা কযদছ? আতযাসদ। 

অাদতয দযয ংদ অল্লা তা’অরা ফদরন: 

ُهمْ َوَلْو َردُّوُه ِإََل الرَُّسوِل َوِإََل ُأْوِل  ُهْم َلَعِلَمُو الَِّذيَن َيْسَتنِبُطونَُو ِمن ْ  اأَلْمِر ِمن ْ

তাযা মসদ তা যাূর ফা মাযা কতৃতদত্বয সধকাযী তাদদয কাদছ সনদ প্মত , তদফ তাদদয ভদধয মাযা তায তথয নু্ধ ানী 
তাযা তায ফাস্তফতা প্জদন সনত। [ূযা সনা ৪:৮৩] 

 

অল্লা তা’অরা অভাদদযদক সক্ষা সদদচ্ছন অভযা সকবাদফ মুেদক্ষদে গুজদফয প্ভাকাদফরা কযফ। অয মাযা দাসত্বীর 
তাদদয কাদছ প্রশ্ন কদয জানায জনযও ফদরদছন - প্ম ভুক ঘিনাসি সক? 

ুতযাং প্তাভযা প্তাভাদদয এফং অল্লায ভাদঝ াযস্পসযক ম্পকতদক ংদাধন কয মাদত প্তাভযা প্তাভাদদয প্নকীগুদরা 
প্পামত কযদত ায।  

(াআখ অফদুল্লা অমমাভ য. এয কথা এখাদন প্ল র) 

ুতযাং প্ল কথা র প্রদতযক সফলদক প্ সফলদয াযদতীয সনকি স্তান্তয কযা এফং জানায প্ক্ষদে তা গুযত্ব 
কাদয জানা। 

অয গুজদফয ক্ষসত র- 

গুজফ সফসচ্ছন্নতা এফং ন্তদয প্ক্রাদধয ৃসষ্ট কদয। ত্রুযা াধাযাে সসনক এফং অসভযদদয ভাদঝ সনদজদদযদক 
ভধযস্থতা     ফানাদত প্ফী ছে কদয। কাযে এয দ্বাযা তাযা অসভদযয কথা       কদয ভাভুযদদয কাদছ ফরদফ অয 
ভাভুযদদয কথা যদফদর কদয অসভযদদযদক শুনাদফ। এিা কযদত াযদর াধাযে সসনকদদযদক অসভয প্থদক দুদয 
যাদনা মাদফ, এিাআ ভূরত ত্রুদদয চাসদা। এিা একসি প্রসে এফং জানা কথা-      এযজনয              প্কান 
প্রদাজন প্নআ। 

উস্তাদ অবু্দল্লা অর-অ’দভ ফদরন, সজাদ ও ভুজাসদদদয জনয ফদচদ ক্ষসতকয র, প্ ফ ফাসতর প্প্রাাগান্ডা মা 
সজাদদ গভনকাযীদদয সফদল কদয তাদদয অসভযদদয ম্মাদনয াদথ মৃ্পি। এ ধযদেয প্প্রাাগান্ডা প্নতৃত্বদক ধ্বং 
কদয এফং অসভয ও সনযদদয ভাদঝ দীঘত ফযফধান সতসয কদয। ুতযাং তাযা দুফতর ন্তযভূদ সফশ্বাঘাতকতা ও 
ত্রুতা প্েদর প্দ এফং এয সনষ্টতাদক ফৃসে কদয প্তাদর, এযয এয প্থদক প্কউআ ভুসি ানা।  

সনঃদেদ এিা সজাসদ কাদপরায জনয তযন্ত ক্ষসতকয সফল। তাআ প্রদতযক ভুজাসদদয জনয এফযাাদয তকত থাকা 
উসচৎ এফং এভন ফ দর প্থদক প্ফেঁদচ থাকা উসচৎ, মাদদয সজাদদ প্নতৃত্ব রাব এফং শ্রুতসফলদক সফকৃত কযা ফযতীত 
অয প্কান কাজ প্নআ। চাআ এ সফকৃসতকাযী সজাদদয কাতাদযয সবতদযয প্রাক প্াক ফা ফাসদযয। ত্রু কখদনা 
কাতাদযয ফাসদযয দত াদয অফায কখদনা কাতাদযয সবতয প্থদক। কখদনা দ্বীদনয সদক প্থদক, সফদফদকয সদক প্থদক 
থফা ভানসফক সদক প্থদক দুফতর এভন প্কউও দত াদয - সমসন ত্রুদদয কথা ভদনাদমাগ সদদ শুদন, না প্জদনআ তাদদয 
চক্রাদন্ত দড় মা। দুফতর সচন্তায সধকাযী ফযসি - ংফাদ শুদন তা প্রচায কযদত থাদকন, মসদও তায জানা প্নআ, তাদত 
কত ফড় পাাদ যদদছ। 

অভযা অল্লা তা’অরায কাদছ প্রাথতনা কসয সতসন প্মন অভাদদযদক অভাদদয নপদয সনষ্টতা প্থদক যক্ষা কদযন। 
অভীন 

 واحلمد هلل رب العاملني، والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاتو
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